Come together! Work together! Grow together!

I see the value in ICV!

Korzyści dla członków ICV
KARIERA I UZNANIE

WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ

NETWORKING

KNOW-HOW

Dołączysz do prestiżowej,
międzynarodowej Społeczności
profesjonalistów – to będzie ważny
krok oraz siła napędowa Twojej
kariery!

Come together! Work together!
Grow together! – dzięki udziałowi
w spotkaniach Grup Roboczych
oraz Kongresach ICV zyskasz dostęp do
najnowszego know-how oraz
praktycznej wymiany doświadczeń.

Zdobędziesz wartościowe kontakty
biznesowe, rozwiniesz swoją sieć
networkingową i poznasz ludzi
na różnych stanowiskach oraz
poziomach hierarchii z wielu branż.

Zyskasz dostęp do praktycznego,
specjalistycznego i unikatowego knowhow, w którym znajdziesz aktualne
i interesujące publikacje oraz
koncepcje wykorzystywane
w najlepszych firmach z całego świata.

Odniosłeś sukces? Chcesz pokazać światu
osiągnięcia Twojego zespołu?
Chcesz zaistnieć i wypromować swoje
osobiste sukcesy?

Awards

Dream Car
Reports

Chcesz być na bieżąco? Chcesz znać
nowości i trendy, które wpływają na Twoją
pracę oraz Twoich pracowników?
Jako członek ICV każdego roku otrzymasz
raport opracowany przez ekspertów thinktanku ICV na temat najnowszych trendów
i technologii wpływających na profesję
controllerów.

Expert / Sector
Work Groups

Czujesz się ekspertem i chcesz podzielić
się swoim know-how z międzynarodową
społecznością ICV?
Chcesz współpracować z wybitnymi
i uznanymi na świecie ekspertami?
Jako członek ICV możesz zaistnieć na
międzynarodowej arenie jako ekspert.

Regional
Work Groups

Chcesz poznać najlepszych
controllerów i finansistów
w Twoim regionie?
Interesuje Cię praktyczna
wiedza i realne doświadczenia
wdrożeniowe? Chcesz nawiązać
profesjonalne przyjaźnie?

Congresses

Kongresy ICV stanowią miejsce spotkań dla
międzynarodowej społeczności controllerów.
Każdego roku na kongresach ICV przedstawiamy
najnowsze trendy, innowacyjne rozwiązania
oraz najważniejsze kwestie z obszaru
controllingu. Kongresy ICV to również dla
naszych Członków doskonałe miejsca wymiany
doświadczeń i poszerzania sieci kontaktów.

Raporty Dream Car to doskonałe źródło
aktualnej wiedzy, które sprawią, że zawsze
będziesz na czasie i nie będziesz
technologicznie wykluczony. Pobierzesz te
raporty bezpłatnie ze strony internetowej
ICV. Wersje drukowane nabędziesz w
specjalnych cenach dla członków ICV!
Accounting and controlling, BI / Big Data and Controlling, Compliance
Management and Controlling, Controlling & Future of Work, Controlling
and Quality, Controlling and Risk Management, Digital Transformation,
Green Controlling for Responsible Business, Investment Controlling,
Innovation Management, Communication Controlling, Project
Controlling, Start-up Controlling, Transfer Pricing Management Controlling / Taxes Interface, Valuation, Working Capital Management

Jako członek ICV możesz brać udział w
regularnych spotkaniach Regionalnych Grup
Roboczych. Spotkania te są dla naszych
członków platformą wymiany wiedzy,
doświadczeń oraz kontaktów. Pozyskaj i
dziel się wiedzą z nami na spotkaniach
Regionalnych Grup Roboczych ICV.

Congress
of Controllers
Munich

Entry
Student
Advanced Education
and Certification

Social media
Communication

Newsletter
Communication

Aktywnie komentuj i pokazuj, że masz swoje
zdanie i potrafisz dzielić się wiedzą.

Lubisz być poinformowany?
Nie chcesz przegapić ważnych odkryć,
informacji oraz wydarzeń?
Zapisz się do newslettera ICV!

Magazines

Interesuje Cię aktualna wiedza?
Może chcesz sam publikować
i pochwalić się swoimi
osiągnięciami?

Fundamentals
Know-How

Chcesz poznać najnowszą wiedzę na temat
controllingu, finansów i zarządzania?
Chcesz rozwijać swoje kompetencje i poznać
praktyczne know-how?

•
•
•

ICV Controlling Excellence Award
ICV Newcomer Award
Nagrody przyznawane przez
krajowe organizacje ICV

•
•
•
•
•

Grupa Robocza „Dream Factory”
Radar controllingowy ICV
Rola innowatorów w ICV
Generowanie nowych idei
Rozpoznawanie kluczowych trendów

•
•
•
•

16 Eksperckich Grup Roboczych
4 Sektorowe Grupy Robocze
Zespoły najlepszych ekspertów
Rozwój innowacyjnych, praktycznych
rozwiązań controllingowych

•

Ponad 60 Regionalnych Grup
Roboczych w 15 krajach
Spotkania 2-3 razy w roku
Networking i wymiana doświadczeń

•
•

Co roku w Polsce, organizowany jest największy
kongres controllerów w Europie Środkowo-Wschodniej

•
•
•
•

Senior
professional
Jako członek ICV możesz
brać udział w szkoleniach
organizowanych przez
partnerów ICV. Skorzystaj ze
specjalnych rabatów dla
członków ICV.

Chcesz być na bieżąco?
Szukasz okazji do ciągłego i szybkiego rozwoju?
Obserwuj profile ICV w mediach
społecznościowych i bądź z nami na bieżąco.

Researches
and Studies

Kongresy ICV: ICV Controlling Barcamp, CIB
Controlling Innovation Berlin, CAB
Controlling Advantage Bonn, CCS
Controlling Competence Stuttgart,
Controller's Meeting Switzerland,
Controlling Insights Steyr, CIA Controlling
Intelligence Adventure – Poland, ACC
Adriatic Controlling Conference Slovenia, …

Young
professional

Chcesz zdobyć profesjonalną
wiedzą z finansów i controllingu?
Chcesz zdobyć certyfikaty
kompetencyjne?
Chcesz rozwijać się i zostać
partnerem biznesowym?

Myślisz o przyszłości?
Chcesz wiedzieć co myślą przedsiębiorstwa?
Potrzebujesz niezależnej i wiarygodnej opinii?

Jako członek ICV możesz wziąć udział w
prestiżowych konkursach
organizowanych przez ICV GLOBAL oraz
krajowe organizacje ICV.

Executive
CFO

W Polsce partnerem strategicznym i wyłącznym
przedstawicielem ICV jest Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Pokaż, że członkowie ICV stanowią ważną
społeczność! Wypromuj się z pomocą ICV!

Jako członek ICV będziesz otrzymywać
Newslettery ICV Polska:
CONTROLLING COMPETENCE – edukacja
ICV POLAND – informacje i wydarzenia
COME TOGETHER – networking
WORK TOGETHER – wydarzenia
GROW TOGETHER – know-how
Jako członek ICV otrzymywać będziesz
wyniki badań i jako pierwszy będziesz mógł
z nich korzystać w swojej pracy.
Możesz brać aktywny udział w badaniach
i wyrażać swoją opinię na tematy, które
dotyczą Twojego kraju, Twojej branży
i Społeczności ICV.

Jako członek ICV będziesz
otrzymywać artykuły ICV
publikowane w czasopismach
współpracujących z ICV w Polsce.

Jako członek ICV zyskasz nieodpłatny dostęp do ogromnego know-how na stronie ICV GLOBAL i rabaty na drukowane wersje publikacji i książek.

Największe kongresy controllingowe
Ponad 2000 uczestników
każdego roku
Najlepsi prelegenci i know-how
Wartościowy networking

Silver
professional
•
•
•
•

Controller Academie
Akademia Controllingu
Studia podyplomowe
z patronatem ICV
Strategiczni partnerzy ICV

•
•
•
•
•

Artykuły merytoryczne
Grupy dyskusyjne
Wymiana opinii
Społeczność i networking
Informacje o wydarzeniach

•
•
•
•
•

Controlling e-news
ICV Buletin
Think tank quarterly
Webinaria
Newslettery krajowych organizacji ICV

•
•
•

Operations Efficiency Radar
(ICV i Roland Berger)
Badanie Green Controlling
Badania krajowych organizacji ICV

•
•
•

Controller Magazine
Finance
Czasopisma krajowych organizacji ICV

•
•
•
•
•

Stanowiska ICV
Publikacje ICV
Publikacje IGC
White Papers
Controlling Wiki

